Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

1 (23)

Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.15
Workshop kl. 8.30-11.40 – närvaro enligt sep. arvodesblankett

Beslutande

T Bohman (S) ordf., K Olofsson (S), L Lööw (S)--kl.17.10, P Brannestam (VF),
S-G Fransson (C), C Bardh (M), J-E Josefsson (KD), A Holmqvist (MP)
Tjänstgörande ersättare: E-K Hjalmarsson (S) för Monica Högberg (VF),
A Lindberg (S) för L Lööw (S) kl. 17.10--17.15

Övriga deltagare

A Lindberg (S)--kl. 17.10, C Wall--kl.16.45, N Axelsson (M),
C Strömbäck (V)
A-L Krohn, vård- och omsorgschef; M Karlsson, funktionschef HoS kl.14.00--;
J Kautto, funktionschef ÄO §28 ; L Vinterdag, funktionschef FO §24-28; Samka
Sumic, ESTHER-samordnare §17-20; G Mathur, verksamhetsutvecklare §21-22 ;
C Johansson, ekonom §23; P Sjöstrand, SAS §24, A Kolmodin, myndighetschef
§37; M Danielson, sekreterare

Utses att justera

Carina Bardh (M)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-03-03

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 17-37

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Carina Bardh

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-25

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-03-03

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Underskrift

Monica Danielson

Just sign

2016-03-29

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 17

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

2 (23)

Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 februari
fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga
ärenden/frågor/ information enligt nedanstående beskrivning.
Sekretessärenden redovisas sist i protokollet.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21

§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
ESTHER-information
Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med
riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel mellan kommunerna och
Region Jönköpings län
Handlingsplan 2016 gällande samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen
Bokslut 2015 VO – reviderat textdokument och sifferdel
Svar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO frågeställningar i individärende
Information om tidplan för utveckling av daglig verksamhet och sysselsättning
Daglig verksamhet FO – Övertagande av cafeterian Snäckan på Bäckagården information
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Information från förvaltningen
Avgifter inom hemsjukvården – information
Subventionering av egenavgifter för resa till dagverksamhet – information
Kompetensförsörjningsprogram – Specialistutbildning sjuksköterska
Kompetensförsörjningsprogram – Utbildning till sjuksköterska – information
Höjt stipendium till elev på Njudungsgymnasiets vård- och omsorgsprogram
Synpunktshantering 2015 VO - årssammanställning
Anmälan av delegationsbeslut

Ev. övriga ärenden/frågor/information
§ 36

Fråga angående Språkpraktik

Sekretessärenden
§ 37
Ansökan om bistånd enligt 9 § 8 LSS
-------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

3 (23)

Dnr -

Delgivningar/beslut/meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sveriges kommuner och landsting
a) Meddelande från styrelsen 2/2016 2016-02-12 – Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet
inom socialtjänsten.

Region Jönköpings län
b) Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar 2016-01-14

Vård- och omsorgsförvaltningen
Boende-/Kundråd
c) Österlidens kundråd 2016-01-25.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 19

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

4 (23)

Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-28 § 1-16
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-02-16 § 10-18
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Vård- och omsorgsnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

5 (23)

Dnr -

Information om Esther – nätverk för vårdsamverkan
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Esther-samordnare Samka Sumic berättar om Esther nätverk för vårdsamverkan.
Projekt Esther påbörjades 1997 för att förbättra samverkan mellan olika vårdgivare.
Anledningen till att projektet startades var en dam från Vetlanda – ”Esther” – som blev sjuk
och sökte vård men som både fick vänta länge och även hamnade mellan olika stolar. Idag är
Esther ett samarbete mellan kommunerna, all primärvård och slutenvården på Höglandet
och Ydre i Östergötland för att utveckla samverkan i vården.
Esther-arbetet innebär att se personen med komplexa behov och organisera utifrån
individens behov och mål. Att lyssna, lära och förbättra för Esthers bästa.
Inom förvaltningen utbildas Esther-coacher som arbetar med förbättringsarbeten på sina
enheter. Coacherna jobbar främst med mindre ändringar/förbättringar och är drivande i
grupperna. Esther-samordnaren arbetar 50 % och stöttar såväl utbildade coacher som
coacher under utbildning. Samordnaren arbetar även med Esthers utveckling i Vetlanda och
på Höglandet. I förvaltningen finns även Esther-chefer, d.v.s. en utvald områdeschef per
funktion som är styrgrupp för samordnarens arbete och länk mellan samordnare och sin
ledningsgrupp.
Coacherna har tagit fram flera förbättringsarbeten i förvaltningen, ex. verksamhetsanpassat
schema, delaktighet för kunden, anpassad aktivering efter kundens behov, lugnare måltider.
Ytterligare information om Esther finns på plus.rjl.se/esther.

Utdrag:
Samka Sumic
U Ribbholm
Vård- och omsorgschef

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25
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Dnr 2015/VO0019

Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer
med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel mellan
kommunerna och Region Jönköpings län
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med riskbruk,
missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopningsmedel mellan kommunerna och Region Jönköpings län,
samt
Handlingsplan riksbruk, missbruk och beroende, antas.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om samverkan innehåller de politiska mål som tagits avseende samverkan
mellan kommunerna och regionen. Den beskriver också länets ledningssystem för
samverkan, anvarsfördelning mellan kommun och region, rutiner för tillämpning av den
samordnade individuella planen – SIP, betydelsen av och rutiner för avvikelsehantering.
Överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 januari 2016.
Handlingsplan riskbruk, missbruk och beroende innefattar de utvecklingsområden i
samverkan som bedrivs länsövergripande.
Överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region
Jönköpings län hör samman med handlingsplanen för länsövergripande samverkan för
missbruks och beroendevård, och är framtagna i samverkan och under ledning av
strategigrupp psykiatri/missbruk. Överenskommelse och handlingsplan antogs i Läns-LAKO
28 april 2014.
En revidering av främst redaktionellt slag har gjorts av dokumenten, men i handlingsplanen
finns även innehållsändringar med förslag på nya identifierade utvecklingsområden.
Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till såväl överenskommelse som handlingsplan,
men betonar även vikten av att samverkan äger rum lokalt mellan förvaltningarna i
kommunen samt med hälso- och sjukvårdens öppen- och slutenvård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-03.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 11.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
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§ 21 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med riskbruk,
missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopningsmedel mellan kommunerna och Region Jönköpings län,
samt
Handlingsplan riksbruk, missbruk och beroende, antas.

Utdrag:
Region Jönköpings län, Vård- och omsorgschef, G Mathur, Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25
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Dnr 2016/VO0033

Handlingsplan 2016 gällande samverkan mellan vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För att säkerställa god kvalitet för den enskilde är en långsiktig och stabil samverkan mellan
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen nödvändig. För att säkerställa detta
antog vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden den gemensamma riktlinjen
”Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018”.
Målet med samverkan är att kunderna ska få sina behov av omsorg och stöd tillgodosedda
utifrån en helhetssyn, med kundens bästa i fokus. All samverkan ska utgå från kundens hela
livssituation.
Som ett led i arbetet tas en handlingsplan fram med planerade gemensamma aktiviteter.
Handlingsplanen ska följas upp och revideras årligen.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur informerar om framtagen handlingsplan som gäller
för år 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-08.

Utdrag:
G Mathur
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25
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Dnr 2016/VO0009

Bokslut 2015 VO
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Bokslut 2015 VO, reviderat textdokument samt
sifferbilaga, och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar sifferdel för Bokslut 2015 VO.
Bokslutsresultatet visar ett överskott om +419 tkr för 2015.
En komplettering i tidigare godkänt textdokument har gjorts med kommentarer gällande
bokslutsresultatet, samt med vissa justeringar enligt önskemål från ekonomikontoret.
Även en omdisponering har gjorts utifrån ny dokumentmall.
Bokslutet har tidigare godkänts av vård- och omsorgsnämnden vid sammaträde
2016-01-28 § 4.

Beslutsunderlag
Bokslut 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen (reviderat textdokument) samt sifferdel.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 12.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25
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Dnr 2015/VO0158

Svar på inspektionen för vård och omsorgs, IVO frågeställningar i
individärende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av samt ställer sig bakom yttrande till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO i redovisat individärende.

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag och SAS Peter Sjöstrand berättar att Inspektionen för
vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ett individärende gällande
insatsen personlig assistans.
Anmälan är gjord av god man, tillika förälder.
Vinterdag och Sjöstrand redovisar ärendet och svarar på frågor kring det yttrande som tagits
fram och som föreslås överlämnas som svar till IVO.
Ett preliminärt svar har tidigare sänts till IVO i avvaktan på godkännande av VON.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-02.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
L Vinterdag
P Sjöstrand
H Karlsson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 25

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

11 (23)

Dnr 2015/VO0077

Information om tidplan för utveckling av daglig verksamhet och
sysselsättning
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2015-10-29 § 171 beslutat att en tidplan
ska presenteras för nämnden, gällande arbetet kring utveckling av daglig verksamhet och
sysselsättning inom funktionshinderomsorgen.
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag redovisar tidplan som bygger på den vision som finns
kring utvecklingen av daglig verksamhet och sysselsättning i Vetlanda kommun. Vinterdag
poängterar att tidplanen är preliminär. De olika projekt som föreslås inom ramen för
projektet ska var och en innan genomförande fattas beslut om utifrån bl.a. behov och
ekonomiska resurser.
Visionen är att all daglig verksamhet och sysselsättning i Vetlanda är en resultatenhet, som
bygger på att delar av inkomsterna kommer deltagarna till gagn solidariskt. Detta gäller efter
att drifts- och personalkostnader etc. fått en bärighet.
Vikten av en person som kan samordna och driva projektet med såväl framtagande av
beslutsunderlag som praktiskt genomförande, framför allt under inledningsskedet om
ca 18 månader, påtalas.
Möjligheten till att erhålla EU-medel för projektet ska närmare undersökas.
I dagsläget finns drygt 180 personer i daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-11.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 17.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Utdrag:
L Vinterdag
Vård- och omsorgschef

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25
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Dnr 2014/VO0084

Daglig verksamhet FO – Övertagande av cafeterian Snäckan på
Bäckagården – Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendet hanteras som informationsärende vid dagens sammanträde.
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag informerar om kommunstyrelsens beslut att vård- och
omsorgsnämnden får i uppdrag att ta över cafeterian Snäckan och driva som daglig
verksamhet/sysselsättning från och med 2016. Övertagandet sker 1 maj 2016.
För att kunna driva verksamheten krävs en ny kompetens i form av cafeteriaföreståndare,
som inte finns i förvaltningen idag. Medel för denna tjänst maj-december 2016 är beräknat
till ca 330 000 kr (ca 500 000 kr/helår). Inga ekonomiska medel har överlämnats i samband
med övertagandet.
I första hand undersöks möjlighet att finna befintlig personal med rätt kompetens, och som
kan arbeta som föreståndare i ett inledande skede, d.v.s. under 2016. För att kunna bevara
den kundkrets som idag är uppbyggd kring Snäckan bör övertagandet av verksamheten ske
utan något ”glapp”.
Verksamheten kommer inte att kunna drivas som tidigare, utan ett enklare utbud såsom
kaffebröd, smörgås, pajer etc. kommer att erbjudas.
Förvaltningen är positiv till att överta cafeterian Snäckan men ser en svårighet i att utan
tillskjutna medel finna utrymme motsvarande en årsarbetare inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-09.
Protokoll kommunstyrelsen 2014-12-03 § 202.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 18.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden äskar medel för en årsarbetare, motsvarande 330 000 kronor för
2016, för att driva verksamheten Snäckan, samt att hos kommunfullmäktige begära ökad ram
2017 med 500 000 kr.

Utdrag:
L Vinterdag, Vård- och omsorgschef, Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2016/VO0014

Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter redogör muntligt och/eller skriftligt för besök gjorda
i förvaltningens verksamheter utifrån uppdraget som kontaktpolitiker i vård- och
omsorgsnämnden, enligt VON beslut 2016-01-28 § 15.
Även information från övriga möten, nätverk etc. redovisas.
- Rapport från boenderåd Brobygården (Stig-Göran Fransson)
- Rapport från invigning av Mediaverkstaden/FO (Carina Bardh)

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

14 (23)

§ 28

Information från förvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens funktionschefer tillsammans med vård- och omsorgschefen
informerar månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och
omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0028

Avgifter inom hemsjukvården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Hälso- och sjukvård Marianne Karlsson berättar att ett huvudmannaskifte
genomfördes 2012/2013 när det gäller hemsjukvården, som då blev en kommunal
angelägenhet. Idag är kommunen huvudman för hemsjukvård i ordinärt boende och har ett
betydande hälso- och sjukvårdsansvar. Ingen avgift tas ut för hemsjukvårdens insatser.
Motivet till att ta en avgift för hemsjukvård är att andra tjänster inom vård och omsorg är
förenat med en kostnad, ”likhetsprincipen”. Det kan anses skäligt att kommunens
hemsjukvård är förenat med en kostnad likt kostnad för hemtjänst. Även besök hos
sjuksköterska på vårdcentral i Region Jönköpings län är förenat med en avgift.
Karlsson redovisar förslag till avgifter inom hemsjukvården. Avgiften föreslås ingå i
äldreomsorgens maxtaxa där man beaktar avgiftsutrymmet och rätten till förbehållsbelopp.
Eventuellt kan även årsmaxtaxa bli aktuellt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-09.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 13.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Utdrag:
M Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum
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Dnr 2016/VO0029

Subventionering av egenavgifter för resa till dagverksamhet –
Björkängen m.fl.
Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Hälso- och sjukvård Marianne Karlsson berättar att Björkängens
dagverksamhet i Korsberga riktar sig till den som har en diagnostiserad demenssjukdom.
Beslut om bistånd krävs för plats på Björkängen.
På Tomasgården finns ytterligare en dagverksamhet, Daggkåpan, som också den är
biståndsbedömd. Inom kort kommer ytterligare en ny dagverksamhet att öppna på
Norrgården.
Ett ställningstagande krävs om resa till kommunal dagverksamhet ska vara avgiftsfri eller
inte. Sedan tidigare finns politiskt beslut att kommunen betalar egenavgiften för
färdtjänstresa till Björkängen, det vill säga att resan är avgiftsfri. Förvaltningen ser att det är
viktigt att likhetsprincipen följs och att det ska vara lika regler gällande resor till
verksamheter inom vård och omsorg.
Ärendet har tidigare hanterats i såväl vård- och omsorgsförvaltning som kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden för ytterligare utredning.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 14.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Utdrag:
M Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

17 (23)

Dnr 2016/VO0013

Kompetensförsörjningsprogram – specialistutbildning sjuksköterska
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag om utbildning till specialistsjuksköterska med
ekonomisk ersättning.

Ärendebeskrivning
Under en längre tid har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Under perioder har det
funnits fler vakanta tjänster. Detta påverkar arbetsmiljön negativt för de sjuksköterskor som
arbetar i förvaltningen genom t.ex. mindre bemanning nattetid, större ansvarsområden och
fler patienter.
Förvaltningen tillsammans med HR-kontoret och Vårdförbundet arbetar aktivt med att bli en
attraktiv arbetsgivare och att försöka bli en kommun dit sjuksköterskor söker sig. En av de
åtgärder som framkommit för att ”locka” och behålla redan anställda sjuksköterskor är att
erbjuda möjlighet att gå specialistutbildning och samtidiga behålla sin lön. Denna åtgärd har
visat sig vara framgångsrik inom ex. landstinget.
Ett förslag har framarbetats som innebär studier på halvfart samtidigt som man arbetar
halvtid på sin ordinarie tjänst med bibehållen heltidslön. Antalet platser är begränsat och
studier medges av arbetsgivaren utifrån behov av kompetens, rekryteringsläge och även
förvaltningens ekonomiska förutsättningar.
Det anses nödvändigt att ha någon form av stimulerande åtgärd för att sjuksköterskor ska
välja att arbeta i Vetlanda kommun. Samtidigt är det viktigt att det sker en
verksamhetsutveckling där den långsiktiga kunskapsutvecklingen är central för att klara den
framtida kompetensförsörjningen och få stabilitet i vår sjuksköterskekår.
Tommy Bohman (S), Lennart Lööw (S), Kjerstin Olofsson (S), Carina Bardh (M), Stig-Göran
Fransson (C), Almuth Holmqvist (MP) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-10.
Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2016-01-28 § 11.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 15

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag om utbildning till specialistsjuksköterska med
ekonomisk ersättning.

Utdrag:
M Karlsson, Vård- och omsorgschef, HR-kontoret, Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

18 (23)

Dnr 2016/VO0034

Kompetensförsörjningsprogram – utbildning till sjuksköterska
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Under en längre tid har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och under perioder har
det funnits flera vakanta tjänster. Detta påverkar arbetsmiljön negativt för de sjuksköterskor
som arbetar i förvaltningen, t.ex. genom mindre bemanning nattetid, större ansvarsområden,
mycket övertid och fler patienter/sjuksköterska.
Tillsammans med HR-kontoret, Vårdförbundet och Kommunal har förvaltningen arbetat med
tänkbara förslag till att bli en attraktiv arbetsgivare och samtidigt säkra upp försörjningen av
sjuksköterskor långsiktigt.
Funktionschef Hälso- och sjukvård Marianne Karlsson redovisar ett förslag till kompetensförsörjningsprogram, som innebär att erbjuda redan anställda undersköterskor en möjlighet
att utbilda sig till sjuksköterskor med viss ekonomisk ersättning under utbildningstiden.
Under förutsättning att man arbetar 450 timmar inom vård- och omsorgsförvaltningen under
studietiden erhålls 7 500 kr/hel studiemånad.
Antalet platser är begränsat och uttagning beslutas av arbetsgivare. Arbetsgivaren tar hänsyn
till behov av kompetens, rekryteringsläge och förvaltningens ekonomiska förutsättningar.
När studierna är avslutade och godkända erbjuds en anställning som sjuksköterska.
Den ekonomiska ersättningen motsvarar en kostnad om ca 115 000 kr/person och studieår
inkl. semester. I gengäld får förvaltningen 450 arbetade timmar vilket motsvarar ca 99 000
kr/studieår. Studietiden är tre år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-04.

Utdrag:
M Karlsson
Vård- och omsorgschef
HR-kontoret
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

19 (23)

Dnr 2016/VO0030

Höjt stipendium till elev på Njudungsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Från och med 2016 ökas stipendiets bidrag till elever på vård- och omsorgsprogrammet från
1 000 kr till 2 000 kr.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2013-04-25 § 84 att ett stipendium skulle införas på
en summa om 1 000 kr till elev i årskurs 3 på vård- och omsorgsprogrammet på Njudungsgymnasiet enligt särskilda kriterier.
Syftet med stipendiet är att uppmuntra elever på vård- och omsorgsprogrammet.
Kriterier för stipendiet är goda kunskaper i vård- och omsorgsarbete med betyg i kurserna
1 och 2 samt väl genomförda APL-perioder (arbetsplatsförlagt lärande).
En översyn av olika stipendier som delas ut på vård- och omsorgsprogrammet visar att
stipendiets bidrag är lägre än såväl Kommunals stipendium som Regionens
omvårdnadsstipendium. Förvaltningen tycker det är viktigt att uppmuntra duktiga elever på
Njudungsgymnasiets vård- och omsorgsprogram och att stipendiets bidrag bör vara i nivå
med de stipendium som Kommunal och Regionen delar ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-03.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-02-16 § 16.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Från och med 2016 ökas stipendiets bidrag till elever på vård- och omsorgsprogrammet från
1 000 kr till 2 000 kr.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
U Ribbholm
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

20 (23)

Dnr 2016/VO0035

Årsrapport Synpunkt Vetlanda 2015 – Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Inom Vetlanda kommuns kvalitetsarbete ingår att sammanställa och redovisa inkomna
synpunkter. Alla synpunkter välkomnas och ska ses som en möjlighet att förbättra
verksamheterna.
Till vård- och omsorgsförvaltningen inkomna synpunkter under 2015 redovisas kvartalsvis till
vård- och omsorgsnämnden, enligt fastställd riktlinje. En summering och utvärdering av
under året inkomna synpunkter redovisas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-04.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Nämndsekreterare
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 35

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

21 (23)

Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2016-01-01--01-31

Lex Sarah

b) 2015-10--2016-01

Granskningsrapport SoL och LSS

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 36

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

22 (23)

Dnr -

Övrigt ärende – Fråga angående Språkpraktik
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över frågan och återkomma med besked
till socialförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden/Carina Bardh.

Ärendebeskrivning
Carina Bardh (M) vidarebefordrar en fråga från HVB-hemmet på gamla Oasen, Norrvägen.
Frågan gäller om möjlighet finns att ta emot ungdomar från HVB-hemmet för språkpraktik i
vår verksamhet, 2 timmar/vecka i en månad.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Verksamhetsutvecklare

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-25

23 (23)

Dnr –

Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

